Sommarpremiering på Wången 2017
Söndag 27 augusti

Wången

Alla raser* (KBI)

*Alla raser = alla visningsberättigade raser enligt SHs regler och anvisningar för
sommarpremieringar. Se vår hemsida: www.svehast.se

Sista anmälningsdag: 25 juli.
Efteranmälan är inte möjlig!
Anmälningsavgift (samtliga priser är inklusive moms):
- Föl, 1- och 2-åringar

200:-

- Hingstar som visas för sundhetskontroll eller marknadsföring
- Övriga

250:-

390:-

Avgiften betalas till Bg: 5472-6930
Anmälningsavgift ska vara Svenska Hästavelsförbundet tillhanda senast nästkommande
helgfria vardag efter sista anmälningsdag för att hästen ska anses vara anmäld.
Via länken nedan (samma länk som används vid anmälan) kan du se om hästen har statusen
”Godkänd”. Välj den plats du anmält till och klicka sedan på ”Lista anmälda hästar”.
Anmälan görs här http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan.
Hästen måste vara grundstamboksförd (registrerad) i Sverige för att få visas (gäller ej föl).
Anmälningsblankett går att ladda ner från SHs hemsida www.svehast.se.
Finns inte hästen i blå basen ska passkopia insändas tillsammans med anmälningsblanketten.
Klasser (Hästen anmäls en gång till en klass)

* Vissa raser kan inte utföra vissa moment enligt rasvist reglemente. Det är hästägarens ansvar
att kontrollera vad som gäller för sin ras, kontakta din avelsorganisation för information.
1. Föl, 1- & 2-åringar.
2. Valacker & ston 3 år och äldre (endast exteriörbedömning) samt ston för höjning av
avelsvärdesklass. (rasvisa krav kan förekomma gällande avelsvärdering)
3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll (gäller endast hingstar av raserna

ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst, irish cob, shire)

4. Enkelt körprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre. Rasvisa

krav kan förekomma)

5. Enkelt ridprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre. Rasvisa

krav kan förekomma)

6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för nordsvensk brukshäst &

fjordhäst (4 år), gotlandsruss (4-7 år) samt ardenner (4 år eller äldre).

7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga ston och valacker

av raserna nordsvensk brukshäst och ardenner).

8. Hingstar 3 år och äldre som visas för marknadsföring. (Hingsten ska vara godkänd enligt

rasvisa krav)

9. Generalmönstring, endast för shatlandsponny & gotlandsruss. (Kostnad 390:-) Vänligen
kontakta Magnus Karlsson 0705-10 64 19 (kontaktperson för shatlandsponny) eller
Liselotte Erixon 0703-70 24 14 (kontaktperson för gotlandsruss) för information.

Vänligen kontakta oss om ni har anmält en häst till fel plats eller till fel klass så ordnar vi
det.
Young Handler:
Alla visare upp till och med 26 år kommer även i år att få en ”Ungdomsrosett”. Detta är ett led
i SHs ungdomsprojekt 2017 som vill uppmuntra ungas intresse för avel och exteriörbedömning.
Är du 26 år eller yngre och ska visa häst, vänligen maila hästens namn, ditt namn samt vilken
plats du ska visa på till maria@svehast.se så vi kan skicka rätt antal rosetter till
premieringsplatsen.
Efter att du har fått din rosett så får du gärna lägga ut ett foto av hästen på sociala medier
(facebook och instagram) och tagga det med #younghandleraward #svehast #sommarpremiering
så kan vi uppmärksamma det på SHs facebook och hemsida.
Byte av premieringsplats:
Om särskilda skäl finns (t.ex sjukdom eller skada) kan anmäld häst, efter kontakt med SH, flyttas
till senare premieringstillfälle. Kostnad 500:- faktureras i efterhand.
Vid uppvisande av veterinärintyg är det kostnadsfritt att byta premieringsplats.
Meriter:
Åberopade meriter skickas in i samband med anmälan till Svenska Hästavelsförbundet, Box 314,
532 24 Skara.
Vi kan behöva nå Dig!
Vi tar i första hand kontakt med dig via mail.
Om du anmäler din häst via internet är rutan för mailadress obligatorisk att fylla i. Går du inte att
nå via mail skriv ”EJ” i den rutan för att komma vidare med din anmälan. Glöm dock inte ange
ditt telefonnummer.
Avelsvärdering:
Alla raser avelsvärderas inte på plats. För information om avelsvärdering, vänligen kontakta din
avelsorganisation.
Föl:
För de ston som inte hunnit föla vid anmälningstidens utgång anmäler Du fölets uppgifter snarast
till SH samt till din avelsorganisation.
Har du frågor gällande regler och/eller genomförande av KBI eller FKP vänligen kontakta din
avelsorganisation.
Premieringsförrättare: Liselotte Erixon
Suppleant: Jan-Sivert Antonsson
Vid eventuella akuta situationer så som sjukdom etc. är det Svenska Hästavelsförbundets kansli
som tillsätter ny premieringsförrättare. Eventuell suppleant tillsätts i första hand.
Arrangör:
Svenska Hästavelsförbundet, tel: 0511-672 30 (mån-fre kl 10-12). E-post: sh@svehast.se

Välkomna!

